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§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Presentationsrunda
De närvarande presenterar sig.
§3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§4 Val av justerare
Karin Rask väljs att justera protokollet tillsammans med
ordföranden.
§5 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
§6 Information från förvaltningen
Tobias inleder med att presentera sig själv och sitt arbete med
digital utveckling i Skärholmen. Målet med hela arbetet är att
medborgaren ska vara i fokus. Tobias berättar om och visar
filmer från testprojekt med VR-glasögon på LSS-boenden, smarta
pennor som man kan skriva på skärmar med, robotkatter på
demensboenden och mycket annat. Digitala hjälpmedel ska vara
ett komplement i verksamheterna och vara aktiviteter som görs
tillsammans. Utvärdering sker löpande, såväl medarbetare som
brukare deltar i utvärderingen. Presentationen sker med stöd av
en power point som biläggs detta protokoll, bilaga 1.
Rådet anser att digitalteknik kan vara bra, men att den aldrig får
ersätta ”riktiga” upplevelser. Tobias försäkrar att så aldrig
kommer att vara fallet. VR-glasögon till exempel, är en aktivitet
som är tänkt att utföras tillsammans. Lotta berömmer initiativet
att låta glasögon vara en del av inlärningsprocessen för personer
med funktionsnedsättning, bland annat för att lära sig hitta från
hemmet till närmaste tunnelbanestation. Nicoletta flikar in att en
digital hjälpreda kan vara bra som påminnelse för personer som
har svårt att minnas när de ska ta sin medicin till exempel.
Rådet tackar Tobias för intressant information.
Andreas tar vid och berättar att det pågår mycket arbete i
verksamheterna i egen regi vad gäller digitalisering och
innovation. Den 27 november kommer förvaltningen att ha en
INDI-mässa (innovation och digitalisering) på Sätra vård- och
omsorgsboende. Stadens innovationsdirektör Gunnar Björkman
kommer att närvara. Mer information om mässan kommer
framöver.
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Andreas informerar även om Nya Byviken i Vårberg. Fastigheten
är inte ändamålsenlig för målgruppen och förvaltningen arbetar
för att lämna fastigheten. För verksamheten Portis har en ny lokal
hittats i Bredäng. Stödboendet kommer på sikt att fasas ut. Det
finns ett antal nyproducerade lägenheter i Bredäng och
förvaltningen arbetar för att öppna ett stödboende i Bredäng.

Diskussion om framtida svårigheter för målgruppen som ansöker
om stödboende följer. Diskussionen handlar främst om
svårigheter att hitta bostad i bostadsbristens Stockholm.
Andreas berättar om ett antal videor som tagits fram för att
människor med kognitiv funktionsnedsättning ska kunna laga
mer näringsriktig växtbaserad mat med omtanke om både
människor och miljö. Maria ges i uppdrag att vidarebefordra länk
till videon.
Linda informerar om att alla som har insatsen ledsagning har fått
information om att de kan få extra ledsagning för att komma till
röstningslokalerna den 26 maj. Hon informerar även om att i
Skärholmen ökar antalet beviljade timmar för ledsagning. Vidare
informerar hon om att enheten är hbtq-diplomerad. Enheten
arbetar mycket med jämställdhet och barnrättsperspektivet och
kommer att åka på studiebesök till Malmö och Köpenhamn i
början på september. Hon informerar även om en ny
utvärderingsmodell i form av ansikten med olika miner – en och
samma modell ska användas för samtliga besökare oavsett
anledning till besöket.
På uppdrag av förvaltningens utvecklings- och hållbarhetsstrateg
Amira Malik Miller bjuder Maria in två representanter från rådet
att närvara vid två workshops som anordnas av förvaltningen
kring Agenda 2030. Den äger rum två dagar, 29 maj och 4 juni.
De som väljer att gå får ett mer detaljerat program av Maria.
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§7 Särskilda frågor till detta möte
 Balanslistan uppdaterades. Lotta uppdaterar listan med de
verksamheter som ska genomföras enligt förvaltningens
verksamhetsplan.
 Besök hos Portis går av stapeln den 5 juni. Adress:
Vårholmsbackarna 108A.
 Kontakt med pensionärsrådet för gemensam skrivelse till
Trafikkontoret. Ska vi utöka samarbetet med
pensionärsrådet även i andra frågor?
 Rådet ska enligt instruktionerna träffa hela nämnden en
gång per år och presidiet enbart ytterligare en gång.
Ordförande och vice ordförande bjuds in till ett möte efter
sommaren.
§8 Aktuella frågor på kommande nämndsammanträde
Föredragningslista till nämnden skickades via mail och post till
rådets ledamöter.

Rådet valde att kommentera följande punkter:
Remiss av Stockholmsmodellen,
dnr SKHLM 2019/389
Rådet undrar om målgruppen omfattar personer med
funktionsnedsättning? Om ja, önskar rådet att förvaltningen
återkommer med mer information om arbetet med målgruppen.
Till nästa gång byter § 8 plats med § 7 för att rådet ska kunna
ställa frågor till tjänstemännen om aktuella ärenden till
nämndsammanträdet.
Tertialrapport 1 2019,
dnr SKHLM 2019/336
Rådet anser att det är bra att förvaltningen ökar anslagen till
utbildning i bemötande för personal som arbetar med personer
med funktionsnedsättning.
§9 Skrivelser och rapporter
Inga skrivelser eller rapporter har inkommit.
§10 Inkommande post
Ingen post har inkommit till rådet.
§ 11 Punkter till nästa möte
 Balanslistan
 Besök hos Portis den 5 juni
 Kontakt med pensionärsrådet för gemensam skrivelse till
Trafikkontoret
 Det pedagogiska ramverket – genomgång av materialet
med Andreas och Nicoletta från ÄOFS under hösten
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§12 Övriga frågor
 Rådet önskar att Maria bokar tid för besök på Torvsätra
LSS-bostäder. Rådet återkommer med förslag på lämpliga
datum.
 Skrivelse ang. funktionshinderrådens framtid.
Rådet har författat en skrivelse till SLK om slutsatserna i
Rambölls utvärdering av råden för funktionshinderfrågor.
Skrivelsen skickas till HSO/Funktionsrätt Stockholm,
Stadsledningskontoret, att Veronica Wolgast,
Kommunstyrelsen samt Kommunstyrelsens
funktionshinderråd. Maria ges i uppdrag att skicka
skrivelsen. Skrivelsen biläggs detta protokoll, bilaga 2.

Ordföranden under våren:
juni: Lotta Rosenström

§13 Mötets avslutande
Vid tangentbordet

Maria Nilsson
Protokollet godkänns och justeras 2019-05-17
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